
 
Z á p i s z 

Výkonného výboru OSH Trutnov 
konaného dne 7.5.2014 

 
konaného v kanceláři OSH Trutnov 

Začátek: 1500 hod 
 

Přítomní: členové VV: Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Jaroslav Jansa, 
Bc.Vratislav Lánský, František Podolník, Jana Raticová, Petr Řehůřek, Bc. Václav 
Schreier, Jana Raticová, Julie Burdychová 
členové OOR kontrolní a revizní: Vlastislav Košťálek 
ostatní přítomní: Monika Němečková, za okrsek č. 7 Lenka Máslová 
Omluvení: Milan Moravec 
Program: 
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) Kontrola zápisu z minulého jednání 
3) Čerpání rozpočtu za 03 a 04/2014 
4) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad: 
   - velitelů (okrsková kola, OZ OK v PS, soutěže do Poháru starosty OSH) 
   - mládeže (OZ OK Plamen a dorostu) 
   - prevence (průběh a vyhodnocení POOD) 
   - aktivu Zasloužilých hasičů 
5) Zhodnocení Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov, projednání diskuzních přís- 
     Pěvků a úkolů vyplývajících z usnesení pro VV OSH 
6) Výročí SDH v roce 2014 
7)  Různé – vyznamenání 
8)  Závěr 

xxxxxxx 
 
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Starosta OSH Trutnov Jiří Orsák zahájil jednání, seznámil přítomné s programem jednání. 
Vedení zápisu  Jiří Orsák, ověřovateli zápisu Jana Raticová, Vratislav Lánský 
Schváleno všemi hlasy. 
 
2) Kontrola zápisu z minulého jednání: 
-Bylo konstatováno, že dále nemají zaplaceno SDH Kohoutov a Vrchlabí město, zaplatily 
SDH Doubravice a Janské Lázně 
-jednání VV 24.4.2014 bylo zrušeno 
 
3) Čerpání rozpočtu za 03 a 04/ 2014 
-kromě běžných nákladů – nájemné, telefon a internet a mzdy byly v měsících březnu a 
dubnu hrazeny ceny na soutěž Uzlovka celkem 2 045,- Kč, za hasičské zboží – jmenovky pro 
členy celkem 8 040,- Kč a za pronájem pozemků pod sklady na Městském stadionu 
v Trutnově za rok 2014 celkem 6 050,- Kč. 
-na Letní tábor ve Stárkově je k dnešnímu dni přihlášeno 74 dětí, zbývá 6 volných míst, 
úhrada účastnických poplatků je průběžná v současné chvíli ve výši 91 600,-Kč. 
-Výše dotace z MŠMT a MV ČR není dosud známá, dotace z KÚ Královéhradeckého kraje 



 z programu SMR ve výši 70 000,- Kč jsme již obdrželi. Použity budou na LT, větší část bude 
rozdělena mezi 8 sborů, které se zapojily do projektu, 
 
4) Zprávy z odborných rad: 
-velitelů: 
  
16.5.2014                         Okrsek č. 3            Úpicko - Rtyňský               17:00 Maršov u Úpice  
17.5.2014                         Okrsek č. 1            Trutnovsko  
24.5.2014                         Okrsek č. 7            Hostinnsko                         10:00 Ždírnice  
17.5.2014                         Okrsek č. 2            M.Svatoň - Radvanický    10:00 Jívka    
02.5.2014 již se uskut.  Okrsek č. 4            Dvorsko                              17,00 Vlčkovice 
16.5.2014                         Okrsek č. 5            Dubenecko                         17:00 Lanžov       
25.4.2014 již se uskut.   Okrsek č. 6            Mostecko                            17:00 Bílá Třemešná 
24.5.2014                        Okrsek č. 8            Vrchlabsko                             9:00 Dolní Dvůr 
17.5.2014                        Okrsek č. 9            Hory                                        9:00 velká Úpa 
 
 další informace o konání Okresního a krajského kola v PS jsou uvedeny na www.oshtu.cz. 
Delegování rozhodčích na KK v PS v Jičíně je provedeno. Rozhodčí pro okresní kolo v PS + 
technická četa (okrsek č. 5) a další materiální zabezpečení je dohodnuto – bližší info na 
webu. 
Na soutěž CTIF do Prahy byli nominováni: Jiří Šeps, Miloslav Bárta a František Podolník. 
Byly dohodnuty přesuny překážek z Trutnova  do Dvora Králové nad Labem pro zabezpečení 
okresního a krajského kola dorostu 14. a 15.6. 2014. Zodpovídá Jiří Šeps. 
Zároveň byly potvrzeny nominace rozhodčích na MČR v PS v Českých Budějovicích. 
Pohár starosty OSH: Do poháru jsou zařazeny tyto akce: 
 
-mládeže: 
 vyhodnocení prací okresního kola  soutěže Požární ochrana očima dětí 
 Vyhodnocení KK POOD se konalo v Trutnově dne 25.4.2014 kancelář OSH výsledky jsou 
zveřejněny na webu OSH, 
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání odměn se bude konat 20.6.2014 na stanici HZS 
Trutnov – Poříčí. Pozvání zajistí kancelář OSH 
Starostka 7. Okrsku – Lenka Máslová sdělila VV, že technickou četu dle předchozího příslibu 
okrsek nezajistí. Na dotaz proč a z jakého důvodu nebylo odpovězeno. Starosta žádá o 
sdělení důvodu tohoto rozhodnutí. Starosta uvedl, že bude jednat s dalšími sbory o zajištění 
technické čety jak pro Plamen, tak i pro OK  a KK dorostu . 
 
 
-aktivu Zasloužilých hasičů: 
Vedoucí aktivu ZH, Vlastislav Košťálek informoval o průběhu jednání republikového aktivu.  
K letošnímu setkání ZH: Setkání se bude konat v Malých Svatoňovicích ve středu 4.6.2014 
s programem: Návštěva Báňské záchranné stanice v Odolově, prohlídka cvičné štoly na dole 
IDA, návštěva Muzea vojenské historie regionu Jestřebí hory, beseda a závěr v malém sále 
Kulturního klubu. Sraz na náměstí v Malých Svatoňovicích v 7,45hod., předpokládaný konec 
115,00 hod., časový harmonogram a pozvánky zajistí kancelář OSH – zodpovídá Monika 
Němečková T.: do 20.5.2014 
 



5) Zhodnocení Shromáždění představitelů: 
Zhodnocení shromáždění provedl Jiří Šeps – shromáždění proběhlo v pracovní atmosféře, 
v průběhu diskuze vystoupil br. Josef Jiránek ml. A seznámil přítomné s výsledky jednání ze 
zástupci HVP na okrskové VVH ve Vrchlabí III. Připomínky byly zapracovány do usnesení ze 
Shromáždění a VV OSH Trutnov bude tyto připomínky akceptovat. 
Z usnesení vyplývá, že okrsky zajistí, aby na Okresním kole v PS byl každý z okrsků zastoupen 
jedním družstvem. 
Na ustavení Okresní odborné rady vnitroorganizační bude pracovat vedení OSH – pracovní 
náplň rady vyplývá z organizačního řádu a Stanov SH ČMS, dále pak z dokumentů k přípravě 
sjezdu v roce 2015. 
 
6) Výročí  SDH v roce 2014: 
17.5. 2014         150 let založení hasičského spolku v Hostinném 
30.5. 2014         150 let od první zmínky o  hasičích v Úpici (Výstava a Den otevřených dveří) 
26.6. 2014          130 let  založení sboru v Dolním Dvoře 
 
7) Vyznamenání – různé: 
Vyznamenání- 
 
Jiří Šeps znovu uvedl, že je nutné, aby se osobně jednalo s okrsky o zajištění technických čet 
na soutěže a to v předstihu – nejlépe při VVH sborů, nebo okrsků. 
Vyzval členy VV k účasti na soutěžích okresních kol. 
Jiří Orsák – podal informaci o konání a průběhu VI. propagační jízdy dne 18.5. 2014. Start 
toho dne je v Liberci, u Lomnice nad Popelkou překročí hranice našeho kraje, kde přes město 
Železnici dorazí do cíle jízdy na Jičínské náměstí. Popis jízdy je na www.dh.cz. 
Na závěr bylo pogratulováno jubilantům – Zdeňku Pelcovi a Julii Burdychové a byla jim 
předána malá pozornost. 
 
Závěr: 
Schůzi ukončil starosta v 18,15 hod. a poděkoval všem přítomným, za účast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


